
ครวัเรอืนญีปุ่น่กงัวลเรือ่งเศรษฐกจิ
 โตเกยีว - ผลส�ำรวจจำกธนำคำรกลำงญีปุ่น่ (บโีอเจ) เปิดเผยว่ำ  
ครัวเรือนญี่ปุ่นที่คำดว่ำเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นในอัตรำที่เร็วขึ้น 
ในรอบ 1 ปีข้ำงหน้ำนัน้ มสีดัส่วนอยูท่ี ่80.5% ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ
ในรอบเกือบ 4 ปี และเพิ่มขึ้นจำกระดับ 78.7% จำกกำรส�ำรวจ
เมื่อเดือน มี.ค.
 นอกจำกนี้ ครัวเรือนญี่ปุ่นที่คำดว่ำเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้น
ในอัตรำที่เร็วขึ้นในรอบ 5 ปีข้ำงหน้ำ มีสัดส่วนที่ 83.4% ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในรอบกว่ำ 3 ปี และเพิ่มขึ้นจำกระดับ 82.3% จำก
กำรส�ำรวจเมื่อเดือน มี.ค.แต่ผลส�ำรวจระบุว่ำ ครัวเรือนญี่ปุ่นมี
ควำมกังวลมำกขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อประเมิน
จำกอปุสงค์ระดบัโลกและผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐกับจีน
 ผลส�ำรวจดังกล่ำวบ่งช้ีว่ำ เงนิเฟ้ออำจปรบัตัวเพ่ิมขึน้แตะเป้ำหมำย 
ทีแ่บงก์ชำติญีปุ่น่ได้ต้ังไว้ โดยกรรมกำรบโีอเจส่วนใหญ่เชือ่ว่ำเงนิเฟ้อ 
จะขยำยตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป จนบรรลเุป้ำหมำย 2% ในท้ำยทีส่ดุ  
เพยีงแค่ไม่ใช่ในเรว็วนันี ้และหำกเงนิเฟ้อขำดปัจจยักระตุน้แล้ว 
ทำงแบงก์ชำตคิวรใช้นโยบำยผ่อนคลำยเพิม่เตมิเพือ่หนุนเงนิเฟ้อ

ปากสีถานเตรยีมกลบัเข้าตลาดพนัธบตัรโลก
 อสิลามาบัด - นำยอับดลุ ฮำฟีซ เชค หวัหน้ำคณะทีป่รึกษำ
ฝ่ำยกำรเงนิของนำยกรฐัมนตรปีำกสีถำน เปิดเผยว่ำ ปำกสีถำนก�ำลัง
เตรยีมกำรขำยพนัธบตัรยโูร พนัธบตัรอสิลำม และพนัธบตัรสกลุ
เงนิหยวน ในปีงบประมำณหน้ำซ่ึงก�ำลังจะเร่ิมขึน้ในอีกไม่กีเ่ดอืนน้ี  
ซึง่ควำมเคลือ่นไหวนีม้ขีึน้หลงัจำกกองทนุกำรเงนิระหว่ำงประเทศ  

(ไอเอ็มเอฟ) อนุมัติเงินกู้จ�ำนวน 6,000 ล้ำนดอลลำร์ให้กับ
ปำกีสถำน เพื่อสนับสนุนแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ โดย
จะจ่ำยให้เป็นงวดๆ ในระยะเวลำ 39 เดือน
 วงเงนิกู้ดงักล่ำวนับว่ำมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ส�ำหรบัแผนปฏริปู 
เศรษฐกจิของนำยอมิรำน ข่ำน นำยกรฐัมนตรปีำกสีถำน ซึง่เข้ำรบั 
ต�ำแหน่งในเดือน ส.ค.ปีที่แล้ว ขณะที่ประเทศก�ำลังเผชิญกับ
กำรผิดนัดช�ำระหนี้
 ทั้งนี้ ปำกีสถำนได้กู้ยืมเงินเกือบ 1 หมื่นล้ำนดอลลำร์จำก
ประเทศต่ำงๆ เช่น จนี ซำอดุอีำระเบยี และสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์  
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรผิดนัดช�ำระหนี้ในขณะนั้น

อนิเดยีเสนอผ่อนคลายการลงทนุจากต่างประเทศ
 นิวเดลี - นำยนอร์มำลำ สิทำรำมัน รัฐมนตรีคลังอินเดีย 
กล่ำวระหว่ำงกำรน�ำเสนองบประมำณประจ�ำปี 2562 ต่อรัฐสภำ
ว่ำ อนิเดยีจะผ่อนคลำยข้อก�ำหนดส�ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิและ
สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อ
กระตุ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
 รัฐมนตรีคลังอินเดีย กล่ำวว่ำ รัฐบำลก�ำลังพิจำรณำออก
มำตรกำรเปิดรับกำรลงทุนจำกต่ำงชำติในด้ำนอุตสำหกรรม
กำรบิน ในขณะเดียวกันก็จะผ่อนคลำยมำตรฐำนแหล่งที่มำของ
สินค้ำส�ำหรับบริษัทค้ำปลีกในประเทศ
 นอกจำกนี้ กำรแถลงงบประมำณประจ�ำปียังมีสำระส�ำคัญ 
อำทิ รัฐบำลจะอนุญำตให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในธุรกิจตัวกลำง
ประกันภัยได้ 100%, อินเดียจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม 
นักลงทุนทั่วโลก โดยจะเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ำมำลงทุนทั้งใน
รูปแบบของไพรเวทอิควิตี้และกำรร่วมลงทุน, กำรผ่อนคลำย 
กฎระเบียบกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสื่อ และเพิ่มข้อจ�ำกัด 
กำรลงทุนในต่ำงประเทศให้เท่ำเทียมกับกำรลงทุนโดยตรงจำก
ต่ำงประเทศ

 เมือ่พดูถงึอสิรำเอล หลำยคน 
คงคดิถงึควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
โดยเฉพำะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(อะกริเทค) ยิ่งได้สตำร์ทอัพ
เข้ำมำเสริมย่ิงท�ำให้อิสรำเอล
แข็งแกร่ง เพรำะประเทศนีไ้ด้ชือ่ว่ำ 
เป็น Startup Nation อยูแ่ล้ว งาน 
AGRISRAEL 4.0 เป็นอกีตัวอย่าง
หนึง่ทีฉ่ายภาพความก้าวหน้าด้าน
การเกษตรของประเทศเลก็ๆ กลาง
ทะเลทรายได้เป็นอย่างดี
 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ กรงุเทลอำวีฟ  
และสถำนเอกอคัรรำชทตูอิสรำเอล
ประจ�ำประเทศไทย น�ำคณะนกัธรุกจิ
ไทยร่วมงำน AGRISRAEL 4.0 ทีไ่ร่
องุน่บำร์กนั ในกบิบตุซ์ฮลุดำ  
กรุงเทลอำวีฟ ภำยใต้
สโลแกน “พร้อมเพื่อ
การเกษตรของวนัพรุง่นี”้ 
ทนัททีีก้่ำวเท้ำเข้ำไปในไร่
องุน่ ผูร่้วมงำนกไ็ด้ตระหนกั
ว่ำ ในยุคของบิ๊กดำต้ำ 
ไอที และไอโอที บรรดา 
ผู้ประกอบการอิสราเอล 
งัดสารพัดเทคโนโลย ีไม่ว่า 

จะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)  
หุน่ยนต์ อากาศยานไร้คนขบั (โดรน)  
เซ็นเซอร์ อัลกอรธึิม และสมาร์ทโฟน 
มาเป็นเครือ่งมอือนัทรงพลงั ช่วย 
เกษตรกรบริหารจัดการได้อย่าง
แม่นย�า
 สตำร์ทอัพที่มำร่วมงำน เช่น 
AgroScout ใช้โดรนตรวจสอบ
โรคพืชด้วยกำรรวบรวมข้อมูล
จำกเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ท่ัวแปลง
เกษตร ผสมผสำนกับข้อมูลจำก
ภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นสภำพอำกำศ 
ข้อมูลดำวเทียม ใช้กำรเรียนรู้ของ
เครื่องจักรและกำรเรียนรู้เชิงลึก 
ตรวจสอบและระบุโรคและแมลง
ศัตรูพืชได้อย่ำงเที่ยงตรง แม้แต่ 
ใบพืชขนำดเล็กก็ไม่อำจหลงหหูลงตำ 
ไปได้ ข้อมูลที่ได้วิเครำะห์โดย 
อัลกอริธึมของบริษัท จำกน้ัน

ktfor@nationgroup.com8

กรงุเทพธรุกจิ

ต่างประเทศ
โอกาสที่ไทยมีให้กับอิสราเอลคือ  
ไทยเป็นตลาดใหญ่ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้  
การแบ่งปันความรู้จะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว

วนัเสาร์ที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อัพโหลดเก็บไว้ในคลำวด์ ผู้ใช้สำมำรถเข้ำ
ถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ
 กระบวนกำรท�ำงำนของ AgroScout 
เริม่จำกใช้โดรนบนิสแกนข้อมลู ระบปัุญหำที่
เกดิกบัพชื แยกประเภทโรคพชืโดยอตัโนมตัิ 
จำกนัน้จงึแนะน�ำวธิกีำรรกัษำและสำรเคมทีี่
ต้องใช้

  บรษิทั CROPX พัฒนำซอฟต์แวร์
ในระบบคลำวด์ ท�ำงำนร่วมกับเซ็นเซอร์
ไร้สำย ให้บรกิำรซอฟต์แวร์ชลประทำน
อันทันสมัย ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่  
ลดต้นทุนค่ำน�้ำและพลังงำน พร้อมๆ 
กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้
บริษัทยังมีแผนที่ชลประทำน ให้น�้ำ
ในแปลงเกษตรเดียวกันด้วยระดับที่
ต่ำงกันได้ตำมควำมเหมำะสม
  อีกหนึ่งบริษัทอย่ำง Akologic 
แพลตฟอร์มคลำวด์เพื่อกำรเกษตร 
ตวัแรกของโลก พฒันำจำก Azure คลำวด์ 
แพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ ตรวจสอบ 
สินค้ำเกษตรตลอดทั้งกระบวนกำร
ตั้งแต่ไร่นำไปจนถึงซูเปอร์มำร์เก็ต 
หรอืบรษิทั BeeHero ทีใ่ช้อลักอรธิมึ
จำกกระบวนกำรเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร
อนัซบัซ้อน ผนวกกบัเซน็เซอร์ต้นทนุต�ำ่ 
ตดิตำมและเพิม่ประสทิธภิำพกำรผสม
เกสรแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ 30% โดยเฉลี่ย

 นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสตำร์ทอัพที่มำ
ร่วมงำน AGRISRAEL 4.0 ซึ่งนอกจำก
ผู้มำร่วมออกบูธแล้ว งำนนี้ยังมีผู้สนใจมำ
เยี่ยมชมงำนจำกทั่วโลก
 เท่ำทีสั่งเกตด้วยสำยตำจำกป้ำยห้อยคอ 
ผูม้ำร่วมงำน นอกจำกนกัธรุกจิไทยแล้วยงัมจีำก 
จนี ญีปุ่น่ เกำหลใีต้ อนิเดยี ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี  
สหรัฐ โคลอมเบีย อิตำลี เป็นต้น
 นวตักรรมทีเ่หน็จำกเหล่ำสตำร์ทอัพชวน
ให้คิดถึงค�ำพูดของ ยูริ แอเรียล รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเกษตรอิสรำเอล ที่กล่ำว
ระหว่ำงเปิดงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ

 “อิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆ พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย น�า้มจี�ากดั จงึต้อง
มีนวัตกรรม และโซลูชัน่ทีม่ีประสทิธิภาพ 
ส�าหรับการปฏิวัติเกษตรกรรม 4.0”
 โซลช่ัูนท่ีเหล่ำสตำร์ทอพัน�ำมำจัดแสดง
ล้วนยนืยนัถงึควำมก้ำวหน้ำของประเทศได้
เป็นอย่ำงดี
 อีกข้อพิสูจน์หน่ึงที่ยืนยันได้คือควำม
เชื่อมั่นของคนต่ำงถิ่น อย่ำง โอเรสเทส ที 
ซาลอน สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรฟิลปิปินส์
แบบบญัชรีำยชือ่ภำคเกษตร จำกเขตเกซอนซติี้  
ทีม่ำร่วมงำนนีด้้วย เผยว่ำงำนนีส้�ำคัญมำกกบั
ฟิลปิปินส์ ตนเป็นตวัแทนจำกภำคเกษตรที่
ประชำชนยังยำกจนอยู่มำก
 “ในฐำนะ ส.ส.ผมอยำกพฒันำเทคโนโลยี
สู่ภำคเกษตร ช่วยลดควำมยำกจน ประชำชน
ยังต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล  
อย่ำลืมว่ำแต่ละปีประชำชนเพ่ิมจ�ำนวนขึ้น  
เรำต้องหำอำหำรเลี้ยงปำกเลี้ยงท้องให ้
มำกขึ้น”
 เขำยอมรบัว่ำสิง่ทีไ่ด้เหน็จำกอสิรำเอล
ช่วยให้ค�ำตอบได้มำกขึ้น

❚ กรงุเทพมอนเิตอร์
กรุงเทพธุรกิจ

‘AGRISRAEL 4.0’
เปิดโลกเกษตรก้าวหน้า

● กนกวรรณ เกิดผลานันท์
 กรุงเทพธุรกิจ

 กรงุเทพธรุกจิ • ทตูพำณชิย์อสิรำเอล
เชือ่มัน่ กำรค้ำ-กำรลงทนุสองประเทศโต
ต่อเนือ่ง ชีเ้น้นควำมร่วมมอืแบบเตมิเตม็
ไม่มุ่งแข่งขัน
 นำยดะกัน อโลนี หัวหน้ำและที่
ปรึกษำฝ่ำยเศรษฐกิจและกำรค้ำ สถำน
เอกอคัรรำชทตูอสิรำเอลประจ�ำประเทศไทย 
ให้สัมภำษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจใน
โอกำสทีส่ภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยน�ำ
คณะนกัธรุกจิไปเยอืนอสิรำเอลเมือ่วนัก่อน 
ว่ำ ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำง 
ไทยกับอิสรำเอลตัง้แต่ปี 2561 ถึงขณะนี้ 
ถือว่ำเติบโตมำกขึ้น
 เห็นได้ชัดจำกกำรมีคณะนักธุรกิจ
ไทยเข้ำมำในอสิรำเอลมำกกว่ำเดิม บรษัิท
ระดับท็อปเท็นกว่ำ 60% มำร่วมมือกับ
บริษัทอิสรำเอลแล้วไม่ว่ำจะเป็นกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลย ีแบ่งปันโนว์ฮำว หรือ
กำรลงทนุโดยตรง เช่น บรษิทัอนิโดรำมำ 
มำซือ้บรษิทัอำฟโกล (Avgol) ของอิสรำเอล 
ธนำคำรใหญ่ๆ ร่วมมือกับสตำร์ทอัพ 
อสิรำเอล ทัง้ด้ำนฟินเทคและควำมม่ันคง 
ไซเบอร์ บริษัทอำหำรเครื่องดื่มอย่ำง
สงิห์ คอร์ปอเรชัน่กเ็ข้ำมำลงทนุในบรษิทั
อิสรำเอล
 ส�ำหรบักำรส่งเสรมิกำรค้ำกำรลงทุน
ระหว่ำงกนั ทตูพำณชิย์กล่ำวว่ำอสิรำเอล
นยิมส่งเสรมิควำมร่วมมอืในระยะยำวที่
บริษัทของทั้งสองฝ่ำยสำมำรถเติมเต็ม
กันได้ (Complete) ไม่ใช่มำแข่งขันกัน 

(Compete) ไทยมีตลำดใหญ่มำกให้ 
บรษิทัอสิรำเอลต้องเรยีนรู ้เทคโนโลยทีีไ่ด้
รบัควำมนยิมในไทยมำกขณะนีม้ทีัง้ฟินเทค  
ควำมมั่นคงไซเบอร์ คลีนเทค กำรจะ 
ส่งเสรมิกต้็องดดู้วยว่ำคนไทยสนใจอะไร 
แล้วน�ำเสนอให้เหมำะสม
 ทตูพำณชิย์ย�ำ้ว่ำกำรร่วมมอืกนัในที่
นี้จะต้องแบ่งปันควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
เทคโนโลยีระหว่ำงกันด้วย ส่วนควำม
ท้ำทำยของกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงกัน 
นำยอโลนี ระบุว่ำไม่มีปัญหำ “ตรำบใด
ที่เรำตอบควำมต้องกำรของตลำดได้ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในตลำดไทย”
 โอกำสที่ไทยมีให้กับอิสรำเอลคือ 
ไทยเป็นตลำดใหญ่ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกัน
และกนัได้ กำรแบ่งปันควำมรูจ้ะก่อให้เกดิ
ผลดใีนระยะยำว กำรทีส่ภำหอกำรค้ำไทย
น�ำสมำชิกมำเยือนอิสรำเอลถือเป็นกำร
เยือนอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรกอัน 
จะน�ำไปสู่ควำมร่วมมือกันต่อไป กำร 
ลงนำมเอม็โอยรูะหว่ำงสภำหอกำรค้ำไทย 
กับอิสรำเอลจะช่วยส่งเสริมปริมำณ 
กำรค้ำ
 ส่วนควำมท้ำทำยก็มท้ัีงเร่ืองวฒันธรรม
และเวลำที่ต่ำงกัน แต่นำยอโลนีมองว่ำ
ควำมท้ำทำยนี้เติมเต็มได้ด้วยตนเอง 
เนือ่งจำกสองประเทศใกล้ชดิกนัอยูแ่ล้ว 
เหน็ได้จำกจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วอสิรำเอล
กบัแรงงำนไทย คนอสิรำเอลทกุๆ 45 คน
ต้องมำเที่ยวเมืองไทย 1 คนทุกปี

อสิราเอล
เชือ่ม่ัน ‘ตลาดไทย’

ทฤษฎี 50% 

เวิรคช็อป 50%

24 - 25 กรกฎาคม 2562  เวลา 09:00-16:00 น. 

ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ชองนนทรี)

Best
Deal!

ดร. ปอรรัชม ยอดเณร

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยากรดานการส�อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

พิธีกรและผูประกาศขาว

 พัฒนาทักษะการฟง ลดปญหาความขัดแยงความไมเขาใจกัน

 เรียนรูการฟงอยางลึกซึ้งพรอมฝกการสังเกต – ทักษะจำเปนของผูนำเพ�อใชในการส�อสารกับลูกนอง   

 หรือกับผูนำในทีมอ�นๆ

 การฟงอยางมีสติ ปราศจากอคติ เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงาน รวมถึงการส�อสาร

 ในครอบครัวเพ�อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

 การฟงความจริงตามที่เปน การฟงดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ การฟงดวยความเคารพ

 ตอผูพูดดวยความจริงใจ และการฟงตั้งแตตนจนจบ เพ�อลดปญหาความขัดแยงทางความคิดและความรูสึก  

 กอใหเกิดความรักและความเมตตาอยูรวมกันไดอยางสันติ

 การวิเคราะหตนเองในฐานะผูฟงตามหลักผูนำ 4 ทิศ

 ฝกการสวมบทบาทสมมติในการส�อสารกับคูส�อสารที่แตกตางกันในสถานการณตางๆ

 เทคนิคการจับประเด็นใจความสำคัญเพ�อการส�อสารที่ราบร�น

รับเพียง 

15 ทานเทานั้น

ผูนำยุคใหม...กับเทคนิคการฟง 
เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการส�อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดี

ผูนำยุคใหม...กับเทคนิคการฟง 
เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการส�อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดี

อัตราทานละ 15,000 บาท

(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมัคร 3 ทานขึ้นไป 

ตอองคกร ลด 10%

ดูรายละเอียดหลักสูตรไดที่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ลงทะเบียนออนไลน www.bangkokbiznews.com/training คาใชจายในการอบรมลดหยอนภาษีได 200% (สำหรับนิติบุคคล)


